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1) Úvod 
 
Přestože Česká republika nepatří svou rozlohou mezi velké země, má poměrně významné zásoby 

nerostných surovin, jejichž těžba v ní má jistě svou tradici. Nejstarší důkazy těžby nerostných surovin na 
našem území pocházejí z doby kamenné (1,8 mil. - 8000 př. n. l.) z lokality Písečný vrch u Bečova a týkají se 
těžby a využívání křemenců, z oblasti Krumlovského lesa a Moravského krasu těžby rohovců. Využívány byly 
i  jíly, hlíny a přírodní barviva – limonit, hematit, grafit. 

Před příchodem Slovanů rýžovali Keltové a Germáni na našem území zlato, ve středověku se 
dobývalo stříbro a v současné době je největší bohatství nerostných surovin v nalezištích kaolinu a uhlí.  

 
Miniprojekt byl zpracován na základě pokynů a úkolů zadaných v návodu miniprojektu Historie 

těžby nerostných surovin.   
  

2)  Jakými nerostnými surovinami se České země proslavily 
 
Jakými nerostnými surovinami se České země proslavily?  

Jistě mezi ně patří stříbro, zlato, cín, měď, ale i železné rudy, olovo a uran. Z nerudních surovin jsou 
to  stavení suroviny, kamenivo, vápence, štěrkopísky a kaolin.  

Při zjišťování údajů k této otázce jsme dospěli k zajímavému zjištění. Tábor a jeho poměrně blízké 
okolí se může pochlubit výskytem řadou zmíněných surovin. Na Horkách a v Ratibořských Horách se těžilo 
stříbro, vápence v Pacově hoře u Chýnova, štěrkopísky v Plané nad Lužnicí, kamenivo Slapy u Tábora a 
v samotném Táboře cihlářské hlíny. A za zlatem do Kamberka to také nebylo daleko. 

A co nám chybělo, byla podle informací uvedených v pracovních listech k tomuto tématu sůl. 
Kromě ní dovážíme v současné době ještě např. ropu a zemní plyn, dolomit, rudy, mastek, fluorit, síru, 
magnezit.  
      V této souvislosti musíme zmínit také Zlatou stezku vedoucí z Pasova do Čech.  První písemné 
záznamy o této významné obchodní komunikaci pocházejí z 11. století. Ve 14. až 16. století patřila Zlatá 
stezka k nejvýznamnějším středověkým spojnicím.  Uvádí se, že v 16. století se po ní přivezlo více než 3 
miliony litrů soli ročně. Provoz na Zlaté stezce zanikl v 18. století, kdy Habsburkové patentem Josefa I. 
zakázali dovoz jiné než rakouské soli.  
 

 Obr.1 

3. Mapa těžby nerostných surovin 
     Nejdříve ale vysvětlení pojmu „rudní revíry“.  Rudní revíry je označení pro několik sousedících ložisek 
stejného vzniku, nebo se stejnou surovinou, různých rozměrů. V některých případech může být revírem i 
ložisko jediné. (Zdrojem k vysvětlení pojmu byly pracovní listy Historie těžby nerostných surovin z projektu 
Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě.) 
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Při sestavování mapy jsme si pro každou uvedenou surovinu zvolili barvu. Tou jsme pak označili jednotlivá 
místa výskytu. Charakteristiku vybraných míst uvádíme pod mapou. 
 

 
 
 
  cín               zlato                       vápenec                      kaolin                        sklářské písky 
 
     
 
 

      románské kostely : Olomouc bazilika sv. Václava 
 Znojmo – rotunda sv. Kateřiny 
Boleslav bazilika sv.Václava 

                              Kostel sv. Jiří na Řípu 
klášterní kostel v Milevsku 
klášterní kostel na Strahově 
 bazilika sv. Prokopa v Třebíči 

 

3.1. Rýžování zlata – zlato se rýžovalo na řece Otavě a jejích přítocích Volyňce, Blanici, Křemelné, v Rejštejně  
        u Kašperských Hor směrem k Sušici, ke Strakonicím a k Písku, na Vltavě,  na Sázavě a jejích přítocích,  
        v povodí Opavy.   
 
3.2. Hornicky se těžilo zlato v oblasti Jílového u Prahy, v Klínci u Prahy. V 6. a 5. století př.n.l. se těžilo v   
        Klínci u Prahy, ve 2. a 1. století v Libčicích, 14. století  - Zlaté Hory, Kašperské Hory a v Krásné Hoře  

Střeleč 

Otava a její  

přítoky 

Povodí Opavy 

Mokrsko, Čelina, 

Psí hory 

 

 

Kašperské Hory 

Hory 

 Hory 

Krásno 

Cínovec 

Abertamy 

Horní Blatná 

Horní Slavkov 

Měděnec 

měď 

olovo uran 

Provodín 
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        a v 19. a 20. století důl Roudný u Vlašimi. 
 
3.3. Rýžování cínu  - cín se těžil na Cínové hoře u Horního Slavkova již od 10. století, v Krupce v Krušných  
       horách od roku 1297, další místa těžby byla  v Krásnu u Sokolova počátek 14. Století -1991, v Cínovci – 
       1378 – 1990. 
 
3.4. Těžba stříbra –  Podle informací získaných na internetu bylo stříbro dobýváno již v 7.století. Velký  
        rozmach nastává ve století 13. a 14. Významná ložiska stříbrných rud se nacházela v Jihlavě, Kutné  
        Hoře, Jáchymově, Příbrami, Havlíčkově Brodě, Kolíně, Českém Krumlově, Měděnci, Rudolfově 
        a v Ratibořských horách. Nejintenzivnější těžba byla v Jáchymově a Kutné Hoře na počátku 16. století. 
        V 19. století probíhala intenzivní těžba stříbra  v Březových Horách u Příbrami, kde byla těžba ukončena 
        v roce 1978, v Kutné Hoře 1992. 
       Stříbro se používalo na výrobu šperků, mincí a později na výrobu medailí a zubního amalgánu. 
         
                Mapa těžby stříbra. 
 

 
 
3.5. Kaolin – hornina důležitá pro výrobu porcelánu. Ten se v Čechách- v Hájích u Horního Slavkova -začal  
        vyrábět v roce 1792. V Evropě v roce 1709 v Míšni. Největší naleziště kaolinu ve světě jsou ve 
        Spojených státech amerických, v Brazílii a v Indii. U nás se těží v okolí Kadaně, Podbořan, Karlových  
        Varů, Plzně, Znojma, Chebské a Třeboňské pánvi. 
 
3.6. U tohoto úkolu jsme zakreslili námi vybraná místa výskytu vápence v České republice.  
 
3.7. Stavební kámen – i u tohoto úkolu jsme postupovali podle zadání a do mapy označili místa vybraných 
        románských kostelů. Zjistili jsme, že pražské románské stavby jsou z opuky a znojemská rotunda  
        z pískovce . 
 
3.8. Požadovaná místa v mapě označena. 

Březové Hory 

Abertamy 

Adamov u ČB 

Horní Slavkov 

Hůrky 

Jihlava 

Kutná Hora 

Jiřetín 

Krupka 

Stříbro 
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3.9. Nejznámější pokrývačské břidlice se těžily u Nízkého Jeseníku u Vítkova v Moravskoslezském kraji. 

 

3.10. Požadovaná místa na mapě označena. Mokrsko, Čelina a Psí hory. Uvedenými místy prochází také  
          Naučná stezka Zlaté Psí hory, která podává informace o jednom z nejznámějších a  největších ložisek 
          zlata v Evropě. 
 

4) „Horní“ města a obce, jména odvozená od lomů. 

Řešení tohoto úkolu si vyžádalo hodně trpělivosti. Vždyť „horních“ měst a obcí je v České republice velké 

množství. Jako v řadě případů, tak i nyní pomohl internet a tady je náš výsledek. 

„Horní město je obecné historické označení měst vzniklých v místech těžby drahých kovů. Horní města 
podléhala přímo panovníkovi, neboť výnosy z těžby drahých kovů byly jeho hlavním příjmem. Jednalo se 
tedy o specifickou variantu královských měst.“ ( Horní město.“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie. 20. 02. 2015, 12:36 UTC. 

29. 03. 2015, 20:33 <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_m%C4%9Bsto&oldid=12257531>.) 

Dočetli jsme se, že „horní“ města měla, a některá z nich ještě mají, zvláštní městskou výstavbu. Často totiž 
byla budována podél cest k jednotlivým štolám. Můžeme v nich vidět architektonicky i finančně náročné 
měšťanské domy, radnice a kostely. Většinou mívala v městském znaku zkřížená kladívka. 

 Údajně nejstarším „horním“ městem byla Jihlava, nejvýznamnějším Kutná Hora a také Příbram, kde se 
těžilo stříbro a olovo. „Horní“ města se dala poznat již podle názvu, ve kterém se slovíčko hora, popř. horní 
objevuje. Příkladem jsou Kutná Hora, Hora Svaté Kateřiny, Hora Svatého Šebestiána, Zlaté Hory, Stříbrné 
Hory, Kašperské Hory, Hory Matky Boží, Horní Slavkov, Horní Blatná . 

A která to jsou ta „horní“ města? V tabulce uvádíme ta, která jsou pro většinu z nás nejznámější. 

těžba cínu Abertamy, Horní Blatná, Horní Slavkov, Jiřetín, Krupka, 

těžba stříbra Abertamy, Adamov u Českých Budějovic, Březové Hory (dnes část Příbrami), 
České Budějovice, Horní Slavkov, Hůrky, Jihlava, Jiřetín, Krupka, Kutná Hora, 
Příbram, Stříbro 

těžba uranu Horní Slavkov, Jáchymov 

těžba zlata Boží Dar, Hartmanice, Jílové u Prahy, Jiřetín, Kašperské Hory, Vodňany, Zlaté 
Hory 

železná ruda Horní Blatná, Jiřetín 

Měď Měděnec 

Olovo Oloví 

 
Obec s podobným názvem Lomy  se nachází také poblíž Jemnice. I název zdejší obce je odvozen od místa, 

kde se lámal kámen a od lámání kamene mají svůj název také obce Lomnice (např. Lomnice (okres Sokolov) 

– nedaleko lom -těžba hnědého uhlí, obec Lomec  a Lomeček (u Kutné Hory). 

A zase se vracíme na Táborsko. Necelých 7 km jižně od Tábora leží obec Lom u Tábora. Ve starých spisech je 
nazývána Lomy. A jak vznikl název obce? Jsou uváděny dvě teorie. Jedna uvádí, že název je odvozen od 
blízké skály, kde se lámal kámen, druhá říká, že se zde lomí cesta z Tábora do Želče.  

5) Původ názvu města Kutná Hora 
 U tohoto úkolu jsme navštívili mnoho stránek na internetu. A vysvětlování původu názvu města směřovalo 

opravdu dvěma směry. Vzhledem k tomu, že jsme se nedokázali rozhodnout, zvolili jsme následující 

vysvětlení. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_m%C4%9Bsto&oldid=12257531
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Slovo pochází z latinského Mons Cutna, tedy česky Kutná Hora. Původ slova „kutná“ není zcela vyjasněn. 
Může se jednat o německé kutten – dolovati, kopati, kutati; či se odvozovat z německého Kutte – kápě, 
kutna, či českého kutati. „Hora“ pak neznamená horu v dnešním slova smyslu, ale spíše stav hornický, neb 
dříve mělo toto slovo význam, kterým se označoval důl. http://cs.wiktionary.org/wiki/Kutn%C3%A1_Hora

  

6) Názvy sídel odvozené podle rudních i nerudních surovin 
U Hořic v Podkrkonoší  leží obec  Skála. Název odvozen od pískovcových lomů, kde se těžil „Bílý pískovec“. 
S těžbou kamene, ale i zlata je spojován název obce ležící nedaleko od Pacova – Kámen a Písek  má název 
od rýžování zlatonosného písku. 
Název obce Horní Bradlo je odvozen od samostatného útesu - skály, v geologii nazývané bradlo. K obcím, 
jejichž název je odvozen od těžby hlíny patří například Hlinka (okres Krnov), Hlinsko , od hlinky -Hlinky  ( 
Karlovarský kraj) 
obec Kamenec (okres Rokycany)- dolování  kamenné a vitriolové břidlice, ze které se vyráběla skalice. 
Do roku 1904 zde byla poslední kamencová huť v západních Čechách. V okolí jsou dosud patrné známky po 
těžbě. 
Kamenice (okres Praha – východ) nic se zde netěží, ale v souvislosti s nerostnými surovinami je zajímavé, že 
se obci se nachází kovohutě  Strojmetal Kamenice, což je původní Ringhofferův závod (bývalý hamr) na 
měděné strojní díly, dnes výrobna součástek z hliníku a a jeho slitin. 
Písečná (okres Jeseník) – ve 14. století se zde dolovala železná ruda a zlata. 

7) Naše slavné rýžování 

 

 

Výprava za rýžováním zlata byla do poslední chvíle tajuplná. Nikdo z nás nevěřil tomu, že bychom mohli 

v Tismenickém potoce najít nějaké zlato. Ale jak už po několikáté, ukázalo se, že naše vedoucí to měly 

Ano, tady je to Au, Au, Au… 

http://cs.wiktionary.org/wiki/Kutn%C3%A1_Hora
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promyšlené. V potoce se opravdu leskly kousíčky zlata. Jenomže – kočičího. Až později jsme se dozvěděly, 

že nabízené zlato pocházelo ze školních sbírek biologie, a že vedoucí rozbily několik kusů černého uhlí 

s pyritem, který pak pohodily do potoka. No a my „rýžovali“. 

 

                 

                                                           

                                                              A tady předvádíme nový způsob rýžování. 

9) Závěr 
 
       Tento miniprojekt byl zaměřený hlavně na vyhledávání informací o historii těžby nerostných surovin. Při 
získávání informací jsme si uvědomili různé souvislosti mezi těžbou surovin a samotným životem v místě 
těžby. Těžká práce v dolech dala práci skupině lidí, úprava vytěžené rudy zaměstnala další, rozvíjel se 
obchod, vznikala spousta místních stezek i delších tras spojujících místa těžby s místy jejich zpracování a 
využití.  
 Samotná aktivita – výroba cihel a rýžování byla jistě vhodným zpestřením činnosti na projektu.  
  
                                                            
 

Některá místa nebyla pro rýžování příliš vhodná, ale dala se na 

nich najít pěkná mazlavá hlína, ze které jsme chtěli vyrobit 

cihlu. Tento pokus se nám nevydařil. Objektivních příčin bylo 

více, ale musíme si přiznat, že tou hlavní bylo nepříznivé počasí 

v den, kdy jsme cihlu vyráběli a naše netrpělivost. 

To je ten „pravý“ 

materiál na cihlu. 
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10) Zdroje  

Obr.1 http://www.horskakvilda.eu/informa%C4%8Dn%C3%AD-st%C5%99edisko/historie/zlat%C3%A1-
soln%C3%A1-stezka.aspx  
www.lomyatezba.cz/2012/2012.../214-tezba-stribra-jeho-    historie-a-vyuzi...  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A1la_(Boh%C3%A1%C5%88ka).html   
http://geologie.vsb.cz/loziska.html  
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/historie.html  
Horní město.“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie. 20. 02. 2015, 12:36 UTC. 29. 03. 2015, 20:33  
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_m%C4%9Bsto&oldid=12257531>. 
http://www.lounovicepodblanikem.cz/historie-fakta.php?ctg=18  
www.lomyatezba.cz/2012/2012.../214-tezba-stribra-jeho-historie-a-vyuzi...  
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